
 

 

 

A Oncotrata – Oncologia Integrativa vem realizando diversas mudanças de processo e 

layout de serviço para garantir a segurança no atendimento aos pacientes oncológicos e 

em tratamento imunobiologico durante a pandemia do COVID-19. A unidade é referência 

de atendimento em sua região e mantêm o foco na segurança dos pacientes e 

colaboradores. Para enfrentar esta situação não convencional a instituição buscou 

alternativas também não convencionais de trabalho, realizando uma ruptura de diversos 

processos e implementando as inovações descritas a seguir: 

 

Criação do Comitê de Crise 

Comitê de Crise composto por Diretor Médico, RT Farmácia, RT Enfermagem, Gerencia 

e Diretor Executivo. 

Inicialmente as reuniões foram realizadas com uma frequência diária, após as primeiras 

medidas, conseguimos debater e deliberar via WhatsApp e/ou reunião virtual, com 

frequência determinada pela demanda. 

 

Tele triagem dos pacientes e acompanhantes 

23/03/2020 - Inicialmente estruturamos uma auto-triagem na chegada do paciente e 

direcionamos uma enfermeira para avaliação dos pacientes em sala dedicada no térreo, 

impedindo a circulação pela clínica, conforme fluxo anexo. 

No entanto, ao nos depararmos com a realidade de pacientes chegando simultaneamente 

para atendimento, entendemos que para evitar o risco de contaminação na clínica, 

deveríamos direcionar nossos esforços para ações remotas. 

Assim, definimos por triar 100% dos pacientes por whatsapp e telefone e a Enfermagem 

manteve apoio constante na educação dos pacientes e familiares por telefone, já que a 

busca dos pacientes por orientação aumentou significativamente. 

A equipe de telefonia, Farmácia e Enfermagem, criou um grupo, via hangout, para 

compartilhar as informações e aumentar a sinergia do processo. 

Toda triagem positiva, é encaminhada para RT de Enfermagem ou enfermeira 

navegadora e conforme avaliação é indicado isolamento domiciliar ou referenciado ao 

serviço de saúde. O médico assistente é contatado e se define o seguimento do 

tratamento medicamentoso na clínica. 

Até o momento, não temos nenhum paciente confirmado para COVID19 e percebemos 

uma adesão muito boa aos cuidados de prevenção, principalmente distanciamento social. 

 

 

 

INOVAÇÕES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA A EXCELÊNCIA 

NO ATENDIMENTO DURANTE A PANDÊMIA DA COVID-19 



A revisão e as confirmações dos horários de atendimento para aplicação de 

medicamentos, garantiu a correta ocupação dos recursos, evitando a espera e agilidade 

no fluxo do paciente. 

 

Descrição do modelo de Triagem: 

A triagem iniciou com envio de WhatsApp 48 horas antes, com contato telefônico 24 horas 

antes e triagem presencial na área de Recepção no momento da chegada do paciente. 

Conforme o processo de triagem foi sendo conhecido pelos pacientes, passamos a 

realizar a triagem via WhatsApp e contato telefônico com 48 horas de antecedência e 

retirarmos a triagem presencial, garantindo que 100% dos pacientes estão triados. 

A triagem inicial começou em 26/03/2020, consistia nas seguintes texto: 

Prezado(a), Paciente, 

Estamos realizando uma triagem prévia a sua agenda de atendimento na Oncotrata. 

Para garantirmos um atendimento seguro a todos, solicitamos que responda: 

1. Está apresentado sintomas de resfriado ou síndrome gripal? 

2. Teve contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado para COVID19(corona 
vírus)? 

3. Apresentou febre nas últimas 72 horas? 

4. Realizou viagens internacionais ou para estados com transmissão comunitária de 
COVID19(corona vírus)? 

Lembrando, se vier acompanho, as questões acima se aplicam ao acompanhante 
também. 

Informamos que os acompanhantes não têm acesso às salas de aplicação de 
medicamentos. 

 

Aguardamos o seu retorno para confirmação da agenda. 

 

À disposição 

 

Equipe Oncotrata. 

 

Adequamos o conteúdo da triagem, em 20/04/2020, aplicado para 100% dos pacientes 

(via whatsapp e telefone). 

 



Prezado(a), Paciente, 

 

Estamos realizando uma triagem prévia a sua agenda de atendimento na Oncotrata. 

Para garantirmos um atendimento seguro a todos, solicitamos que responda: 

1.    Tem seguido as orientações de distanciamento social? 

2.    Está apresentado sintomas de resfriado ou síndrome gripal? 

3.    Teve contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado para COVID19(corona 
vírus)? 

4.    Apresentou febre nas últimas 72 horas? 

Solicitamos que utilize máscara durante toda sua permanência na clínica. 

Sendo indispensável o acompanhante, as questões acima se aplicam ao mesmo. 

Informamos que os acompanhantes não têm acesso às salas de aplicação de 
medicamentos. 

 

Retorne essa mensagem para confirmação da sua agenda. 

 

À disposição 

 

Equipe Oncotrata. 

 

 

Mudanças no layout da clínica 

Nossa primeira ação foi aumentar os dispensadores de álcool gel e melhoramos a 

identificação visual dos mesmos. 



 

Em seguida, nos preocupamos em redimensionar as áreas de espera ou de circulação. 

Realizamos a remoção de poltronas e demarcamos o piso onde foi possível sinalizar a 

necessidade de distanciamento social, exemplos: 

 

Recepção:  

Demarcamos as poltronas de espera. 

 



 

 

Demarcamos o espaço limite para acesso ao balcão de atendimento principal. 

 

 

Implantamos protetores de atendimento em acrílico no balcão. 



 



 

 

 

 



Bistrô (espaço determinado para alimentação da equipe): 

Delimitamos o ambiente para evitar aglomeração 

 

 



Ambulatório: 

Delimitamos o acesso a sala de farmácia, ao balcão de enfermagem e implantamos o 

acrílico protetor neste móvel. 

 



 



 

 

 



 

Novos fluxos de gestão de suprimentos 

Iniciamos nosso estoque de suprimentos de limpeza em 12/03/2020, quando entendemos 

que o consumo aumentaria muito e em pouco tempo. 

Esta foi uma das nossas primeiras discussões, mas realizamos estoque de todos os itens, 

principalmente de álcool 70° (gel e líquido), papel toalha, pano descartável, produto de 

limpeza e desinfecção (CleanByPerox), papel higiênico e sabonete com clorexidine. 

Não esquecendo dos EPI’s iniciamos um grande estoque de luvas, máscaras cirúrgicas, 

máscaras com respiradores, aventais, macacão de manipulação, e outros. 

Quanto ao estoque de medicamentos e materiais, estamos mantendo o estoque ajustado, 

porém expandimos o mesmo para 3 semanas, anteriormente trabalhávamos com 2 

semanas. 

 

Proteção dos colaboradores e pacientes 

Adquirimos máscaras caseiras para disponibilização aos pacientes que estiverem sem. 

Aquisição de termômetros infravermelhos e esfigmomanômetros digitais que permitam o 

distanciamento do paciente para verificação dos SVS de rotina. 

Disponibilizamos acompanhamento remoto da psicologia clínica para pacientes e 

colaboradores. 

Reformulamos todos os treinamentos e revisamos todos os protocolos de paramentação 

das equipes e criamos um informativo para orientar, padronizar e deixar claro para os 

pacientes quais EPI cada colaborador deve utilizar. 

(segue abaixo) 



 



 

 



 

 

Novos fluxos para a equipe de higienização 

A equipe de Higienização teve sua rotina intensificada na limpeza concorrente a cada 

paciente que acessa a clínica. 



As cadeiras das recepções são higienizadas a cada paciente, as áreas de circulação são 

higienizadas constantemente, inclusive corrimão e paredes onde o paciente pode ter se 

apoiado. 

Orientamos e alertamos quando ao uso de panos descartáveis. 

Estabelecemos regras como: não permitimos guarda de caixas de papelão dentro da 

clínica. 

 

 

Conteúdo divulgado aos pacientes e comunidade 

 

Buscamos desenvolver material informativo no início da pandemia, como exemplos: 



 



 



 

 

A equipe de Marketing juntamente com profissionais médicos, nutricionista, 

fisioterapeuta, psicóloga, criaram “live” e vídeos orientados a prevenção e cuidados no 

período de pandemia. 



 



 

 

Treinamento e capacitação de equipe 

A pauta EPI, pela criticidade, se fez em encontros individuais ou duplas, para poder 

demonstrar as técnicas corretas de colocação e remoção dos mesmos. Nesse momento 

se aproveitou para nivelar o conhecimento sobre a COVID e as características de 

transmissão do vírus, enfatizando sempre o aproveitamento das oportunidades de 

higienização das mãos. 

 

 

Terapias Integrativas 

Interrompemos as atividades integrativas realizadas no ambulatório e passamos para 

home office o que foi possível, exemplos: 

Psicologia: atendimento on line, com aumento de adesão dos pacientes. 

Nutrição: atendimento on line, mantendo a mesma adesão dos pacientes. 

Yoga: suspensa, apenas dicas via vídeos. 

Reiki: suspensa, apenas mensagens via vídeos. 

Fisioterapia : suspensa, apenas dicas via vídeos. 

 

 

Comunicação do Comitê com médicos e colaboradores 

O Comitê emite comunicados das ações a cada mês, apresentando um resumo de tudo 

que foi realizado. 



 

 



 


